
     Ao décimo oitavo dia do mês de junho de dois mil e treze, às quatorze horas e cin-
co minutos, na sala 310, do terceiro pavimento, do Bloco de Informática, realizou-
se a Vigésima Quarta Reunião Ordinária do Conselho de Unidade do Instituto Mul-
tidisciplinar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sob a presidência do
Diretor ALEXANDRE FORTES, contando com a presença dos Senhores Conse-
lheiros Professores: BRUNO RODRIGUES DE ALMEIDA, TERESA CRISTINA MI-
RANDA MENDONÇA, RICARDO DIAS DA COSTA, CARLOS EDUARDO RIBEIRO
DE MELLO, VANIA CRISTINA MACHADO, NEIDE REGINA SAMPAIO RUFFEIL,
MÔNICA PINHEIRO FERNANDES, ROBERTO BOTELHO RONDININI, FRANCIS-
CO COELHO MENDES, CHRISTIANE AGUIAR DE ANDRADE, ANITA LOUREIRO
DE OLIVEIRA, DEBORA RIBEIRO LOPES ZOLETTI, RAQUEL ALVITOS PEREI-
RA,  WILLIAM CLEBER DOMINGUES SILVA, FLÁVIO ANÍCIO ANDRADE, PAULO
COSME  DE  OLIVEIRA.  Técnicos:  RENAN  ARJONA  DE  SOUZA,  ACYR  DE
CARVALHO  NETO,  GLAUCIUS  LEANDRO  DE  SOUZA  ALVES  LOPES.
JUSTIFICARAM  AS  AUSÊNCIAS:  ROBSON  DIAS  DA  SILVA,  LEANDRO
GUIMARÃES  MARQUES  ALVIM,  VALÉRIA  ROSITO  FERREIRA,  MÁRCIA
DENISE  PLESTCH.  CONVIDADOS:  GERALDO  FERNANDO  PINHEIRO  DIAS,
DANIEL RIBEIRO DA SILVA. Dando início a reunião, o Senhor Presidente abordou
o primeiro ponto da pauta, começando com as informações da última reunião do
Conselho Universitário - CONSU, no qual houve debates sobre alojamentos estu-
dantis, aprovação do calendário das reuniões extraordinárias para aprovação de
regimentos dos Colegiados Superiores, da Reitoria, das Unidades Acadêmicas, do
Código Disciplinar e do Campus de Campos de Goytacazes, ainda sobre o CON-
SU, foi iniciada a votação das normas para a eleição dos diretores de campus e
aprovado o edital para a eleição de novos representantes docentes ao CONSU. O
Senhor Presidente ressaltou nos informes que após a transição da Direção do IM,
foram criados alguns Laboratórios, assim como: Laboratório da Ciência da Compu-
tação, na Sala 306 do Bloco de Informática; Laboratório de Geoprocessamento/Mí-
dias em Educação, na Sala 209 do Bloco de Informática; LIFE (Integrado ao Labo-
ratório Multidisciplinar de Ensino no Térreo da Biblioteca; Centro de Documentação
e Imagem, na Sala 212 do Bloco Multimídia. O senhor Presidente comunicou que a
Administração do IM encontra-se sediada na Sala 310 do Bloco Administrativo e
que na Sala 311 do Bloco Administrativo está sendo criada uma sala para reuniões
multiuso em um prazo de quinze dias. Informou ainda, que a Tenda foi montada;
que a Xerox foi reaberta; que a venda dos tíquetes do Restaurante Universitário -
RU foi ampliada; que começaram as negociações com a RNP e prestadores de
serviços em relação ao acesso à internet; que foram definido os vencedores da lici-
tação da cantina, previsão de funcionamento em dois meses; também estão sendo
providenciados instalações de Data-Show nas salas de aulas nesse semestre; defi-
nido projeto para solucionar a infiltração de água da chuva nas cisternas que abas-
tecem as caixas d’água, obra vai ser realizada em um mês; concluída a recupera-
ção das rachaduras na alvenaria; criada a Comissão paritária de planejamento de
urbanização do entorno, participam da comissão membros do IM/UFRRJ (professo-
res Roberto Rodrigues- Departamento de História e Economia e Nilson Sales – De-
partamento de Administração e Turismo e servidor técnico-administrativo Glaucius
Leandro) e da Prefeitura de Nova Iguaçu. Logo em seguinte, submeteu ao plenário
os processos: 23267.000573/2013-31, da professora Susan Wouters, Projeto da IV
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Semana Acadêmica de Matemática, ficou com a professora Anita Loureiro de Oli-
veira, para emitir o parecer para próxima reunião; 23267.000565/2013-94, da Coor-
denação do Curso de Ciência da Computação, aprovação de regras de estágio não
obrigatório para Ciência da Computação, ficou com a professora Teresa Cristina
Miranda  Mendonça,  para  emitir  o  parecer  para  próxima  reunião;
23267.000571/2013-41, da professora Adria Ramos de Lyra, Programa de Exten-
são, Desenvolvimento de Produtos e Divulgação Científica do Laboratório de Algo-
ritmos, Grafos, Otimização e Aplicações / EDPD-LAGOA, ficou com o professor Ri-
cardo  Dias  da  Costa,  para  emitir  o  parecer  para  próxima  reunião;
23267.000556/2013-01, do professor Euler David de Siqueira, afastamento interna-
cional para a apresentar artigo oriundo de projeto de pesquisa na X RAM – Reu-
nião de Antropologia do MERCOSUL – a ser realizada na cidade de Córdoba, Ar-
gentina,  entre  os  dias  10  e  13  de  julho  de  2013,  aprovado  por  unanimidade;
23267.001001/2012-98, do professor Airto Ceolim Montagner, progressão funcional
do nível I para o nível II da classe de adjunto, aprovado condicionado a retificação
do nível de progressão na ata do departamento; 23267.000071/2013-18, da profes-
sora Debora Ribeiro Lopes Zoletti, progressão funcional do nível I para o nível II da
classe de professor adjunto, aprovado por unanimidade;  23267.000486/2013-83,
da professora Geruza Tavares D'Àvila, progressão funcional nível I para o nível II
da  classe  de  professor  assistente,  aprovado  por  unanimidade;
23267.001329/2010-09, do professor Érito Marques de Souza Filho, prorrogação
de afastamento para cursar Doutorado, os conselheiros por unanimidade, decidi-
ram encaminhar o processo novamente ao departamento para a realização de jus-
tificativas mais claras referente a prorrogação do afastamento, informando também
o período. Em seguida, o senhor presidente apresentou um modelo de Gabarito
para Avaliação de Curriculum Vitae para Concurso de Docente, também chamado
de BAREMA, para ser utilizado no Instituto Multidisciplinar para concursos emer-
genciais, até que seja criado um modelo de Gabarito para Avaliação de Curriculum
Vitae para Concurso de Docente definitivo pelos CEPEAs, aprovado por unanimi-
dade. O senhor presidente passou para o ponto de pauta sobre os esclarecimentos
referentes ao funcionamento do setor de transportes da UFRRJ, conforme solicita-
do na reunião anterior pelo professor Ricardo Costa, como não houve compareci-
mento de um representante do setor de transportes de Seropédica, ficou resolvido
que  novamente  convidaremos  um representante  para  a  próxima  reunião.  Logo
após, o senhor presidente apresentou o calendário das reuniões do CONSUNI até
o mês de dezembro de 2013, aprovado por unanimidade. Nos assuntos gerais, o
senhor passou a palavra para o conselheiro que tivesse algum assunto, e o profes-
sor Bruno Rodrigues de Almeida, que informou sobre a reestruturação da bibliogra-
fia do curso de Direito e convidou os professores que lecionam no curso em ques-
tão, para  que procurasse o departamento para retirar a relação com a nova biblio-
grafia. O senhor presidente propôs novos procedimentos para elaboração da ata
de reunião, como encaminhar os processos e documentos até uma semana antes
da reunião; a ata será elaborada até sete dias após a reunião, em seguida, encami-
nhada para os conselheiros por meio digital, ficando a disposição para as corre-
ções em um prazo máximo de três dias, após esse período, será finalizada e im-
pressa para despachar os processos, aprovada por unanimidade. O professor Ri-
cardo Costa, solicitou que as eleições docentes para o Conselho fosse ponto de
pauta para a próxima reunião. Os conselheiros levantaram a questão do trânsito
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em Nova Iguaçu, e o senhor presidente informou que marcará uma reunião com o
Secretário de Transporte de Nova Iguaçu. O senhor presidente passou para os
pontos da Extra-Pauta,  seguindo com os processos:  23267.000674/2013-10,  da
professora Maria Fernanda Garbero de Aragão, afastamento do país para partici -
par  do  Congresso  da  Association  Internationale  de  Littérature  Comparée
(AILC/ICLA), que ocorrerá na cidade de Paris – França, entre os dias 18 e 24 de ju -
lho de 2013, aprovado por unanimidade;  23267.0001166/2012-60, da professora
Ana Lucia Lucas Martins, progressão do nível III para o nível IV da classe de pro-
fessor adjunto, aprovado por unanimidade;  23267.000380/2013-80, do professor
Luiz Felipe Rocha Benites, progressão do nível I para o nível II da classe de profes-
sor adjunto, aprovado por unanimidade; 23267.000515/2013-15, do professor Jean
Rodrigues Sales, afastamento do país para participar da IV Jornada de História Po-
líticas, que se realizar na cidade de Montevideo – Uruguai, no período de 08 a 11
de julho de 2013 , aprovado por unanimidade;  23267.000713/2013-71, da profes-
sora Neide Sampaio Ruffeil, Perfis de Concurso e Banca Examinadora para a área
de  Cartografia/Geografia  e  Turismo,  aprovado  por  unanimidade;
23267.000715/2013-60, da professora Neide Sampaio Ruffeil, Perfis de Concurso e
Banca Examinadora para área de Geografia Humana e Economia, aprovado por
unanimidade; 23267.000714/2013-15, da professora Neide Sampaio Ruffeil, Perfis
de Concurso e Banca Examinadora para área de Geografia/Educação e Estágio
Supervisionado em Geografia, aprovado por unanimidade; 23267.000716/2013-12,
do professor Bruno Rodrigues de Almeida, desmembramento de vaga para cargo
público de provimento efetivo de professor 40h, em regime de dedicação exclusiva,
aprovado por unanimidade;  23267.000618/2013-77, da professora Caroline de Bri-
to Santos, afastamento do país para apresentação do trabalho “Narrativas Viáticas:
blogs de viagens e individualismo na valorização da experiência subjetiva” no GT
18 “El turismo em el marco de los fenómenos sociales contemporáneos: una mira-
da antropológica desde el sur”, da X Reunião de Antropologia do Mercosul 2013, a
ser  realizada  em  Córdoba  -  Argentina,  aprovado  por  unanimidade;
23267.001283/2011-09, da servidora Danielle Viegas Martins, finalização do pro-
cesso para cursar mestrado, aprovado por unanimidade.  23267.000665/2013-11,
da professora Miriam de Oliveira Santos, afastamento para participar da X Reunião
de Antropologia do Merco, que se realizará na cidade de Córdoba-Argentina, apro-
vado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e quarenta
minutos, o Senhor Presidente encerrou a reunião, da qual, para constar, eu, ADRI-
ANA EUFRASIO DUTRA, Secretária Executiva do IM, lavrei a presente ata, que vai
assinada por mim, e após lida, discutida e aprovada, pelo Senhor Presidente e de-
mais conselheiros presentes.
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